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Előszó 

Mi az a habilitáció? – kérdezte számos diákom és olyan kollégám, akik még so-
hasem találkoztak ezzel a fogalommal és az eljárással. Természetesen az ember – 
különösen egy bizonyos kor felett – az ilyen meglepő kérdésektől sem jön egykönnyen 
zavarba; így aztán sikeresen megadtam a választ. De mivel magam sem voltam vele 
igazán elégedett, megpróbáltam utánajárni alaposabban a kérdésnek. 

A 2011. évi CCIV. törvény definíciójában a habilitáció az oktatói és az előadói 
képesség, valamint a tudományos teljesítmény intézményi megítélése.  

 Az Egészségtudományi fogalomtár szavaival: a habilitáció az általában használt 
fogalom szerint egyetemi magántanári képesítés. 

A BME Doktori és Habilitációs Szabályzatában: az egyetem a tudományos foko-
zattal rendelkezők oktatói és előadói képességének, valamint szakmai teljesítményé-
nek megítélése érdekében habilitációs eljárást folytat le. 

Az internetes nagylexikonban: the "habilitation" is regarded as a senior post-
doctoral qualification, many years after the research doctorate, and can be necessary 
for a professor position (en.wikipedia.org/wiki/Doctorate).  

Igen tanulságos volt azt is megismerni egyes országok példáin keresztül, hogy 
milyen fontos szerepet játszik ez az oktatóminősítési intézmény a minőségi felsőokta-
tásban. Franciaországban például csak a habilitáció elnyerése után vezethet valaki 
doktori kutatómunkát, és a régi magyar gyakorlathoz hasonlóan a németben is ez a 
minősítés teszi lehetővé, hogy valaki önálló előadásokat tarthasson az egyetemen.  

Az említett kérdések arra világítottak rá, hogy a habilitáció – amely az egyete-
men történő legmagasabb szintű minősítés – csaknem teljes kipusztulása nagyban fe-
lelős a műegyetemi oktatás minőségének tapintható gyengüléséért. Az akadémiai mi-
nősítés előtérbe helyezése ma sem kedvez a csak a habilitáció kínálta értékek vissza-
szerzésének. Csak egyetlen példa ennek illusztrálására: a tankönyvírás semmilyen ér-
téket nem képvisel az akadémiai minősítésben, márpedig talán nem kell különöseb-
ben bizonygatni, hogy a minőségvesztés egyik fontos eleme a jegyzetek és tanköny-
vek szinte teljes eltűnése, amely az oktatói teljesítményt közvetlenül, a hallgatóit pedig 
közvetve gyengíti. 

Ezek a megfontolások is vittek arra az elhatározásra, hogy bár akadémiai alkal-
mazottként töltöttem el már több, mint egy emberöltőt az egyetemen és benyújtottam 
az akadémiára a doktori pályázatomat, kötelességem megpróbálni azzal elősegíteni a 
habilitáció intézményének valódi újraélesztését, hogy alávetem magam a rendes eljá-
rásnak. Talán több eséllyel lesz egyszer újra az a habilitáció az egyetemen, ami egy-
koron volt: a legkiválóbb professzorok klubjának közvetlen előszobája, amelybe be-
lépni csak igazán jelentős oktatási és kutatási teljesítmény után lehet.  

Témaként a duplex acélok hegeszthetőségének témakörét választottam, amely 
területen az oktatói pályám legkiválóbb diákjaival – akik ma már sikeres fiatal szak-
emberek – sikerült szép eredményeket elérni. A közös munkával talán sikerült őket 
kellőképpen felkészíteni arra, hogy harminc év múlva is alkalmasak legyenek a szak-
tudományuk művelésére – ahogy Gillemot professzor meghatározta az egyetemi taná-
rok egyik legfontosabb feladatát.  

A habilitációs tézisek megfogalmazásával így tehát az a célom, hogy a duplex 
acélok hegeszthetőségével kapcsolatos tudományos eredményeimet a hazai szak-
emberek számára összegezve mutassam be, s ezzel is hozzájáruljak e szakterület 
művelőinek és oktatóinak (köztük saját magamnak is) az erősödéséhez. 
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1. Bevezetés 

A rozsdamentes acélok hegesztése sok vállalat és szakember számára ad fel-
adatot a gyártás, a tervezés, a kereskedelem és az oktatás területén. E szakterület 
„királykategóriája” a duplex acélok hegesztése. Nem egyszerű figyelemmel követni 
azokat a fejleményeket, amelyek az elmúlt 25 évben – de különösen az utóbbi 10 év-
ben – jelentősen átalakították a régi viszonyokat a duplex rozsdamentes acélok alkal-
mazásában. A „hol tart a világ?” kérdésre a szakfolyóiratok figyelemmel követése nem 
elégséges, csak a tematikus konferenciák tudnak átfogó képet adni a gyors fejlődés-
ről. Bátran kijelenthető, hogy 1990-ben új korszak kezdődött a Duplex Stainless Steels 
konferenciasorozat beaune-i elindulásával. Az első évtizedben csak a konferenciák 
kiadványainak megvásárlásával volt módom bekapcsolódni ebbe a folyamatba, de 
2000-től személyesen vehettem részt az európai duplexacélos konferenciákon.  

A duplex acélok korszakának világméretű kibontakozása egybeesett az 1990-es 
évek elején a Corweld Kft. Bödök Károllyal közös megalapításával. Ez a kutató-
fejlesztő vállalkozás az 1990-es években gyakorlatilag újraprogramozta a rozsdamen-
tes acélok felhasználásában érintett magyar szakmai közéletet; nem csak azzal, hogy 
két meghatározó szakkönyvet jelentetett meg [1, 2], hanem azzal is, hogy megszer-
vezte, és éveken át eredményesen működtette a HUNKOR Magyar Korróziós Szövet-
ség hegesztési munkabizottságát. A magam részéről 1995-ben kezdtem erőteljesen 
foglalkozni a rozsdamentes acélok hegeszthetőségi kérdéseivel, és 1999-től fordultam 
kiemelten is a duplex acélok felé. A tudományos értékmérés szempontjából is szép 
eredményeket (sok, rangos tudományos publikációt és hivatkozást) sikerült elérnem 
ebben a témakörben, de meg kell vallanom, lényegesen többre értékelem azt, hogy a 
hazai iparból folyamatosan kapom a szakmai tanácsadási megkereséseket s hogy 
immár több tucat azoknak a diákjaimnak a száma, akik a duplex acélok hegesztésével 
foglalkozva szép sikereket értek el már egyetemista korukban is, és azóta is a szak-
mai pályájukon. Emiatt is kézenfekvőnek gondolom, hogy az egyetemi habilitációs té-
ziseimet ebben a témakörben fogalmazom meg. 

A szerkezeti anyagok felhasználása terén a rozsdamentes acélok a legnagyobb 
mértékű növekedést mutató anyagok közé tartoznak: 30 év átlagát tekintve 5,5%-nál 
is nagyobb az éves növekedés mértéke. A piacot azonban érzékenyen érinti a fő 
ötvözőanyagok – a Ni és a Mo – árának ingadozása és olykor elképesztő mértékű nö-
vekedése. Ennek magyarázatát általában leegyszerűsítik a kínai ipar megugró keres-
letére, ám az elemzések rámutatnak, hogy a konjunktúra hatásánál fontosabb tényező 
az alapanyagárakkal való globális pénzügyi spekuláció [3]. Mindenesetre az éveken át 
tartó és egyre gyorsuló ötvözőár-növekedés nagy nyomást gyakorolt a rozsdamentes 
acélok új típusainak kifejlesztésére, és ez a folyamat természetszerűleg hatással volt 
a hegesztőanyagok és a hegesztési technológia fejlődésére is. 

Az ötvözők árának jelentős növekedése az ezredfordulóra kialakult anyagválasz-
tási szempontrendszer és a megszokások újragondolására késztették a felhasználó-
kat a vezető ipari országokban. Magyarországon ennek még csak az előszele érződik: 
a több évtizedes hazai szokások miatt továbbra is egyeduralkodó az 1.4301 
ausztenites típus (a régi-jó KO33-as), de a vállalatok jelentős részének külföldi meg-
rendelései folytán ütemesen gyarapodik a duplex acélokkal dolgozó cégek köre. A 
nagy európai rozsdamentesacél-gyártók az ezredforduló után olyan fejlesztéseket vit-
tek végig, amelyek eredményeképpen lehetővé vált a hagyományos ausztenites 
acélminőségek – 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404 és 1.4571 – teljes értékű helyettesí-
tése Ni- és Mo-szegény ausztenites, ferrites és duplex acélminőségekkel. 
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Az 1. ábra a rozsdamentes acélok fő termékcsoportjai közötti globális megosz-
lást mutatja. Az ázsiai ipar az ausztenites acélok csoportjában előtérbe helyezte a 
Cr-Mn ötvözésű típusokat: ők gyártják a világtermelés 85%-át.  
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1. ábra – A rozsdamentes acélok termékcsoportjai közötti megoszlás,  
2008-ban (a) és 2013-ban (b) [forrás: 4, 5] 

Az európai gyártók is kibővítették a Cr-Mn ötvözésű acélok választékát, de a 
gyártott és értékesített mennyiség még ma is elenyésző (1%) az ázsiai termelés és 
felhasználás (25%) mellett. Az európai gyártók inkább a ferrites és a duplex acélok vá-
lasztékának és mennyiségének jelentős bővítése mellett döntöttek, és hatalmas beru-
házásokat hajtottak végre. Az ISSF adatai szerint (2. ábra) még így is 67%-ot tesz ki 
Európában a Cr-Ni acélok aránya, de már 30%-ot a ferriteseké, és a végrehajtott 
szerkezetválás látványosan érzékelhető az egyéb kategória 3%-os részesedésével, 
amelynek döntő hányadát az új generációs sovány duplex acélok1 teszik ki. 
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2. ábra – A rozsdamentes acélok minőségcsoportjainak piaci megoszlása régiónként [5] 

Az európai gyártók kettős fejlesztési stratégiát alkalmaztak. A ferrites acélok ol-
daláról megnövelték a stabilizált típusok választékát, és kiterjesztették (korróziós 
szempontból „felfelé”) az alkalmazási tartományukat a Mo-t is tartalmazó típusokkal. A 
felhasználókkal felismertették a ferrites acélok jó alakíthatóságát, mélyhúzhatóságát. 
Az ausztenites acéloknál lényegesen jobb hővezető képességük miatt a ferrites acé-
lok váltak a napkollektorok paneljeinek anyagává. A szerkezetváltási stratégia másik 
elemeként, a korrózióállósági skálán a duplex acélok oldaláról pedig kifejlesztették a 
Mo-mentes és Ni-szegény típusokat, „lefelé” terjesztve ki a duplex acélok alkalmazási 
tartományát. Mindennek köszönhetően mára egy széles alkalmazási tartományban 
lehetővé tették az európai gyártók, hogy a felhasználók akár ferrites, akár ausztenites, 
akár pedig duplex acélt egyaránt választhassanak ugyanarra a feladatra. [6, 7] 

                                                           
1 Az angol „lean duplex stainless steel” kifejezést magyarul „sovány duplex acél”-ként vezettem be a 
szakmai terminológiába 

Európa és Afrika Amerika Ázsia A világ 
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2. A duplex rozsdamentes acélok 

A duplex acélok annak ellenére nagyon fontos szerepet töltenek be a rozsda-
mentes acélok körében, hogy felhasználási részarányuk a világon még az 1%-ot is 
alig éri el. Az Avesta 1930-ban vitte piacra az első duplex acéljait, a 453E (26Cr5Ni) 
és 453S (26Cr5Ni1Mo) típust; az utóbbit később sok országban a „329-es” típusként 
szabadalmaztatták. A hegeszthetőség és az önthetőség szempontjából jelentős lépés 
volt a nitrogénnel ötvözött változatok megjelenése. A széntartalom extrakis értékre 
csökkentésére alkalmas AOD-technológia megjelenésével (1954) az acélgyártók egy 
olcsó nitrogénbeviteli módszert is kaptak, és ez nyitotta meg az utat a második gene-
rációs duplexek kifejlesztéséhez, melyek alaptípusa az 1.4462 (2205). Az 1980-as 
években jelentek meg a szuperduplex acélok. Ezek lyukkorróziós ellenállási indexe 
legalább 40, de a sok és sokféle ötvöző rontja a hegeszthetőséget az intermetallikus 
kiválások képződése miatt. Sokáig folyt a vita arról, hogy a Mo helyettesítése W-mal 
előnyös-e; a vita azzal zárult, hogy a W hatása valójában elhanyagolható [8]. 

A szabványosítási rendszereket is figyelembe véve a közel száz – a Cr-Ni térké-
pen (3. ábra) is nagy kiterjedésű – duplex (ausztenites–ferrites) acélminőséget négy 
korrózióálló és egy hőálló csoportba soroljuk, amelyek a következők: 

1. csoport: sovány duplex korrózióálló acélok. 
Ni- és Mo-szegény acélok. Az ausztenitképző Ni hiá-
nyát N-nel és Mn-nal pótolják; pl. 1.4362 (X2CrNi23-
4, 2304), 1.4162 (X2CrMnNiN21-5-1, LDX2101). 

2. csoport: általános duplex acélok.  
A 22% Cr, 5% Ni, 3% Mo és 0,20% N ötvözésű, ún. 
2205-ös acél számít az általános duplex acél alaptí-
pusnak; pl. 1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3, AISI 2205). 

3. csoport: szuperduplex korrózióálló acélok. 
A növelt Cr- és Mo-tartalomnak, továbbá a Cu- és W-
ötvözésnek köszönhetően fokozottan ellenállnak a 
lyuk- és réskorróziós hatásoknak; pl. 1.4410, 1.4501 
(X2CrNiMoN25-7-4, X2CrNiMoCuWN25-7-4). 

4. csoport: hiperduplex korrózióálló acélok. 
A Cr + Mo akár 35% is lehet, és a N-tartalom is eléri 
az oldhatósági határt (≈ 0,40%). 2003-ban alkalmaz-
ták először – hőcserélőkhöz – a 27% Cr, 7% Ni, 5% 
Mo és 0,4% N ötvözésű, SAF 2707HD, majd később 
a SAF 3207HD márkajelű acélt (4. ábra).  

5. csoport: ausztenit-ferrites hőálló acélok. A megnövelt mennyiségű szén 
(0,15%) és Si (1,5%) biztosítja a hőállóságot 1100°C-ig; pl. 1.4821 (X15CrNiSi25-4). 

A „mikroduplex acél” kifejezés régóta ismert, de a „valódi” mikroduplex acélok [9] 
ma még nem piaci termékek. Nanoporokból nanoszemcsés szalagok hengerléssel. 

A rozsdamentes acélokra a repülési és űrhajózási szabványok nélkül 86 db ma-
gyar szabvány vonatkozik; a hegesztésükkel kapcsolatos szabványok száma 16. Az 
MSZ EN 10088-1:2005 összesen 160 acélminőséget tartalmaz, ebből 10 a duplexek 
száma. Az említett szabvány kiadása óta egyedileg szabványosítottak további öt dup-
lex acélminőséget, pl. az LDX2404 (1.4662), DX2202 (1.4062), RDN903 (1.4482). 
Természetesen léteznek más, adott esetben nem is szabványosított acélminőségek 
Európában és a világ más régióiban; az USA-ban például mintegy 25. 

3. ábra – A rozsdamentes acélok
Cr-Ni ötvözőtérképe [10] 
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4. ábra – A legjellegzetesebb duplex acélok helye a Schaeffler-diagramon [10].  
A CrE krómegyenérték és a NiE nikkelegyenérték számítása a Harries-képletekkel történt: 

CrE = Cr + 1,5Mo + 2Si + 5,5Al + 1,75Nb + 1,5Ti + 0,75W 
NiE = Ni + 30C + 25N + 0,5Mn + 0,3Cu + Co 

3. A duplex rozsdamentes acélok hegesztése 

3.1. Általános hegeszthetőségi elvek 
Minden duplex rozsdamentes acél hegeszthetőségének a központi kérdése az, 

hogy a varratfémben is, és a hőhatásövezetben is biztosítsuk a megfelelő korrózióál-
lóságot és szívósságot. Az elridegedést és hegesztett kötés korróziós problémáit is 
döntően a ferrit határozza meg, mivel a szemcsedurvulás is, és az intermetallikus fá-
zisok kiválása is elsősorban a ferrit fázishoz kötődik. A kedvezőtlen fázisátalakulások 
mérséklése, elkerülése érdekében ugyan egyre elterjedtebben alkalmazzák a vastag 
szelvények hegesztésére az elektronsugaras hegesztést és a kavaró dörzshegesz-
tést, mégis a villamos ívhegesztés a meghatározó hegesztési eljárás.  

A hegesztési technológia fő feladata tehát viszonylag egyszerűen határozható 
meg: biztosítani kell a megfelelő mennyiségű ausztenitet a hegesztett kötés minden 
zónájában. Ez a szükséges mennyiség az esetek többségében 30%. Általános he-
geszthetőségi alapelvként a varratfém esetében a megnövelt ausztenitképző-tartalmú 
hegesztőanyag és a védőgázba kevert nitrogén adja a megoldást, a hőhatásövezet 
esetében pedig az alulról is és felülről is korlátozott fajlagos hőbevitel. 

3.2. A duplex hőálló acél hegesztése 
A duplex hőálló acélok körében az európai szabvány egyetlen acélminőséget ha-

tároz meg, az 1.4821-et (X15CrNiSi25-4). A hegeszthetőség vonatkozásában az álta-
lános elv érvényesítésénél a hegesztőanyag helyes kiválasztása a legkényesebb fel-
adat. Kifejezetten ehhez az acélhoz alkalmas az 1.4820 (25Cr-4,5Ni-1Mn) anyagú be-
vonatos elektróda, amellyel azonban csak kb. 25% ausztenit biztosítható (a ferritszá-

NiE 

CrE 
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ma: FN = ~80). Ha nem vállalható a 30%-nál kevesebb ausztenit, illetve ha nem be-
vont elektródás kézi ívhegesztéssel végzik a hegesztést, akkor hegesztőanyagként az 
1.4842 (ismertebb nevén 310-es) választandó. 

3.3. A hiperduplex acélok hegesztése 
A csak cső termékként gyártott SAF 2707 HD SAF 3207 HD hiperduplex acélok 

fejlesztésben kiemelkedő szerepet kapott a Thermo-Calc és az ab inito (atomi szintű) 
anyagszerkezeti modellezés [11, 12]. A 27Cr-9Ni-5Mo-1Co típusú saját hegesztő-
anyag nagy N-tartalma (0,32%) fontos szerepet kap a gyors ausztenitképzésben. Na-
gyon fontos szerepet játszik a teljes hegesztési folyamatban ellenőrzött hőbevitel: a túl 
nagy hőbevitel a kiválásoknak kedvez, a túl kicsi pedig a ferrit- és a Cr-nitrid-tartalom 
megugrásának. A hőbevitelt 0,2–1,5 kJ/mm tartományban kell tartani [13]. 

3.4. A szuperduplex acélok hegesztése 
A szuperduplex acélok jellemzően 25% Cr, 7% Ni, 4% Mo, 0,25–0,50% N és 

0,5–2,5% Cu- és/vagy W-ötvözésű acélok. Hegesztőanyagként gyakorlatilag egyetlen 
ötvözési rendszert kínál minden gyártó: a 2509-es (25% Cr, 9% Ni) hegesztőanyagot. 
A szuperduplex hegesztőanyagnak viszont három fontosabb hátránya van. Ad 1: a 
szívósság és a PREN kisebb, mint az alapanyagé. Ad 2: csak viszonylag kis hegesz-
tési sebesség alkalmazható el a huzalelektródás, védőgázos hegesztésnél. Ad 3: 
nagy az intermetallikus fázisok képződésének kockázata; emiatt a hőbevitel felső kor-
látja ~1,0 kJ/mm, az alsó pedig ~0,4 kJ/mm, tehát igen szűk a hőbeviteli intervallum.  

Megoldásként nikkelötvözet hegesztőanyag, pl. NiCr21Mo9Nb (Inconel 625) 
vagy NiCr23Mo16, használható, amelyek járulékos kedvező hatásként 10°C-kal növe-
lik a kritikus lyukkorróziós (CPT-) hőmérsékletet. Az Inconel 625 „olcsó”, de a Nb na-
gyon kártékony, ugyanis erősen hajlamosítja az varratot a melegrepedésre. Ezért a 
helyes hegesztőanyag-választás a Nb-mentes, Mo és W-ötvözésű NiCr22Mo20, 
amely mentes a dendritközi kiválásoktól, jó megoldás a heterogén kötések hajlítási 
repedékenységre, javul a korrózióállóság és csökken a melegrepedési hajlam. 

A szuperduplex acélok rendkívül érzékenyek az intermetallikus fázisok képződé-
sére mind a hőhatásövezetben, mind pedig a varratfémben. Ezeknek a fázisátalakulá-
soknak a sajátosságait SAF 2507 acélon tanulmányoztam, többek között nagyfeloldá-
sú transzmissziós elektronmikroszkópiával (5. ábra) és termoelektromoserő-méréssel 
(6. ábra) [T1, T2].  

A szuperduplex acélok fázisátalakulásai témakörben publikált kutatási eredmé-
nyeim alapján a következő téziseket fogalmazom meg: 

1. tézis; forráspublikációk: T1 és T2  
A króm-nitrid kiválások jellemzően a ferrit bomlásával létrejött szekunder 

ausztenitben, az ausztenit–szigma-fázishatár mentén keletkeznek, és jelentős mérté-
kű vanádiumdúsulást mutatnak. 

2. tézis; forráspublikáció: T2 
Az ausztenitben nagyon rosszul oldódó és a gamma–delta-fázishatáron dúsuló 

foszfor elősegíti a szigma-fázis magképződését. 

3. tézis; forráspublikáció: T2 
Termoelektromoserő-mérésekkel igazoltam, hogy a delta-ferrit izotermikus bom-

lása rövidebb inkubációs idővel indul meg a hidegen hengerelt anyagban, mint a lágyí-
tott anyagban, és a ferritbomlás sebessége jelentősen nagyobb. 
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 a) 

    
b)           c) 

 Fe Cr Ni Mo Si Mn P Cu 
1 – Austenite 65,54 22,56 8,29 2,30 0,35 0,65 0,00 0,22 
2 – Neck 56,44 31,37 4,12 6,29 0,83 0,76 0,14 0,05 
3 – Sigma 53,57 32,01 3,60 9,14 0,59 0,61 0,29 0,03 

5. ábra – SAF 2507 szuperduplex acél ausztenitjében képződött króm-nitrid kiválások (a);  
a gamma–delta-fázishatáron keletkezett szigma-fázis TEM-képe (b);  

az eredeti delta–delta-fázishatáron keletkezett szigma-fázis TEM-képe (c); 
a táblázat a c) ábra pontjaiban végzett TEM-EDS mérés eredményét mutatja (tömeg%) [T2] 
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6. ábra – A termoelektromos erő változása az öregítési idő függvényében,  

lágyított és hidegen hengerelt, SAF 2507 szuperduplex acélra [T2] 
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3.5. A 2205-ös osztályú duplex acélok hegesztése 
A duplex acélok vezérminősége a 22Cr-5Ni-3Mo-0,2N ötvözésű acélminőség. A 

hőhatásövezetet tekintve, a zóna kiterjedésének, ferrittartalmának, szemcsedurvulá-
sának és kiválási folyamatainak a megfelelő szinten tartása a feladat. A szuperduplex 
acélok szűk hőbevitel-intervallumánál jóval szélesebbre (0,5–2,0 kJ/mm) nyitható tar-
tomány miatt e célokat jól lehet teljesíteni. A hőbevitel ismerete azonban nem egészen 
biztonságos módja a túl gyors lehűlés elkerülésének, ezért alkalmazzák az 1200 és 
800°C közötti hűlési idő mérését vagy számítását; általában a t12/8 > 10 s a kívánatos. 

A varratfém vonatkozásában döntő jelentőségű az alapanyag varratfémbe jutó 
hányadának korlátozása azért, hogy érvényesülni tudjon a Ni-lel jelentősen túlötvözött 
(9% Ni) hegesztőanyag ausztenitképző hatása. A varratfém ferritszámnak az előzetes 
becslésére szolgálnak a szövetszerkezeti diagramok, amelyek közül a duplex acélok-
hoz az 1992-ben közzétett WRC-92 diagram (7. ábra) a legismertebb. Főleg ezt hasz-
nálják még ma is, bár meglehetősen sok kritikát kapott, és több alternatívája is meg-
született (pl. a Vitek-, Kannan-, Aström- és Bermejo-féle módszerek) [14]. Itt jegyzem 
meg, hogy miként a WRC-92 diagram felett is eljárni látszik az idő, úgy a lyukkorróziós 
ellenállást kifejező formulákról is egyre inkább bebizonyosodik, hogy nem lehet fi-
gyelmen kívül hagyni a Cr, Mo, W és N melletti további ötvözőket. Ahogyan az utóbbi 
kettő is bekerült ebbe a számításba, Rondelli és Speidel kutatásai szerint figyelembe 
kell venni a C, Mn és Ni hatását is (az utóbbi kettőt például negatív előjellel!) [15]. 

A varratfémet nézve, annak ferrittartalma jelentősen változik a védőgáz nitrogén-
tartalma függvényében, ami természetes, hiszen a nitrogénről közismert, hogy erős 
ausztenitképző elem. A nitrogén hatása első lépésben annak függvénye, hogy mennyi 
oldódik be az acélba az ömledék létideje alatt, majd pedig annak, hogy ebből mennyi 
marad meg ténylegesen, oldott állapotban a megszilárdulás és lehűlés végére. A las-
sú lehűlés hatására a nitrogénnel nagy affinitást mutató króm nitrideket képezhet, 
amely folyamat csökkenti a szilárd oldat oldott nitrogéntartalmát, és ezen keresztül az 
ausztenittartalmat. Végső soron tehát, bár első hallásra paradoxonnak tűnik, a nitro-
géntartalmú védőgáz is ronthatja a korrózióállóságot is, és a szívósságot is, ha túlzot-
tan lassú lehűléssel megy végbe a megszilárdulás.  

 
7. ábra – Az 1.4462 (2205) acél alapanyagának és a különféle eljárásokra szolgáló  

hegesztőanyagainak helye a WRC-92 diagramon [10] 
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A védőgázok terén éppen a N-ötvözésű duplex acélok miatt vált kívánatossá a 
nitrogén fontos védőgázalkotóként való használata. A hosszvarratos csöveket tiszta 
argonnal hegesztve a koronaoldal nagyon széles, konkáv, míg a gyökoldalon akár át-
olvadási hiányok is keletkezhetnek [16]. A varratvonalnak a cikcakkossága is jelentős-
sé válhat, különösen, ha az alapanyag Ca-tartalma (kalciumtartalma) meghaladja a 
20–30 ppm értéket. A nitrogén kedvező varratalakot és egyenes varratvonalat biztosít, 
mivel semlegesíti a varratkorona közepén képződő salakban akár a több tízezersze-
resre (!) dúsuló Ca és a szintén extrém módon dúsuló Al és Si kedvezőtlen hatását. 

2205-ös duplex acél volfrámelekródás hegesztési jellemzőit elemeztük oly mó-
don, hogy tiszta argont, továbbá Ar + 5% N2 keveréket alkalmaztunk védőgázként és 
gyökvédőgázként. A hőbevitelt meghatározó tényezők mellett az aktiválóporos eljá-
rásváltozat hatékonyságát vizsgáltuk a beolvadási viszonyok (8. ábra) mellett a ferrit-
tartalomra is. Az eredményeket az 1. táblázat foglalja össze. 

 
8. ábra – Az 1.4462 (2205) acél néhány hegesztett kötésének keresztmetszeti képe;  

a technológiai tényezőket az 1. táblázat tartalmazza [T3] 

N2-tartalom (%) Ferrittartalom (%) Sorszám Áram- 
erősség (A) 

Hegesztési  
sebesség (cm/min) Védőgáz Gyökvédőgáz ATIG-varrat TIG-varrat

10 90 13 0 0 65 67 
11 90 13 5 0 49 64 
12 90 13 5 0 41 56 
21 150 21 5 0 45 64 
22 150 21 5 0 41 56 
31 150 21 0 5 65 66 
32 150 21 0 5 69 80 
41 90 13 0 5 68 65 
42 90 13 0 5 68 70 

1. táblázat – 2205-ös duplex acélon végzett hegesztési kísérletek adatai 
és a varratfém ferritszkóppal mért ferrittartalma 

4. tézis; forráspublikáció: T3 
2205-ös duplex acél ATIG-hegesztésnél a védőgáz nitrogénje lényegesen eré-

lyesebben hat a szövetszerkezetre, mint a hagyományos TIG-hegesztés, ugyanis az 
ATIG-varratokban a ferrittartalom akár 15%-kal kisebb, és jóval 50% alá csökkenthető. 
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3.6. A sovány duplex acélok hegesztése 
A sovány duplexek közé sorolt 1.4362 acél (másként 2304-es) régóta ismert tí-

pus; ezzel a kb. 30 éve bevezetett acéllal kezdték a duplex acélok drága ötvözőinek 
tudatos csökkentését. Mint minden duplex acél, melegrepedésre ez sem hajlamos. A 
kívánatos ferrittartalom biztosítása érdekében 1,0–2,5 kJ/mm hőbevitel és legfeljebb 
150°C-os rétegközi hőmérséklet szükséges. Erre a szinte Mo-mentes alapanyagra 
van „saját” hegesztőanyag: a 2307-es, amely valójában csak tömör huzalként felel 
meg a 23Cr-7Ni ötvözésnek, bevont elektródaként és porbeles huzalként 24Cr-9Ni öt-
vözésű. A 2307-es hegesztőanyag több más sovány duplex acél hegesztésére is al-
kalmas, pl. a 19D (~2002), 2102, 2101 és 2202 anyagokhoz, és korlátozottan a 2003 
és az 1.4655. Az 1.4655-ös acélminőség abban különbözik a 2304-estől, hogy tartal-
maz rezet is, amely a feszültségkorróziós ellenállást javítja, ezért ha a Cu-mentes, 
2307-es hegesztőanyaggal hegesztik meg, számítani kell a varratfém feszültségkorró-
ziós ellenállásának csökkenésére. A 2003-as acél 1,5-2,0% Mo-t tartalmaz, a hegesz-
tőanyag viszont Mo-mentes; emiatt számítani kell az eltérő korrózióállóságra.  

Az új generációs sovány duplex acélok kifejlesztése terén úttörő szerepet ját-
szott az Outokumpu – a 2007-ben 250 ezer tonnás duplexacél-világtermelés felét elő-
állító finn gyártó –, amelynek 2001-ben szabadalmaztatott LDX2101 (1.4162) típusa 
jelenti az alapot a többi gyártó fejlesztései (pl. az Industeel és az Ugitech {ma Arcelor-
Mittal} 2202-es {1.4062} típusa) számára is. Az 1.4162 hegeszthetőségével kapcso-
latban ki kell emelni a többi duplexhez képest kiemelkedően jó fázisstabilitást a 
szigma-fázis-képződéssel szemben, a 475°C-os elridegedéssel azonban itt is számol-
ni kell. A kevés ausztenitstabilizáló ötvöző – Mn-ból ugyan kifejezetten sokat tartal-
maz, de ez gyenge, sőt egyesek szerint egyáltalán nem is ausztenitképző – miatt a 
gyors hűléskor az ausztenit egy része martenzitté alakulhat [17].  

A kísérleteimben használt LDX2101 acél és a hegesztőanyagai összetételét mu-
tatja a 2. táblázat; a hegesztőanyagok igen nagy Ni-tartalmúak. Ennek oka az, hogy a 
varratban ezzel biztosítható a megfelelő mennyiségű ausztenit [18]. Fontos lehetősé-
get teremt a fordított Marangoni-áramlással a védőgázból bevihető többlet N2 [T5, T8]. 

 Cr Ni Mo Mn N C Si P S Cu 
LDX2101 alapanyag 21,5 1,60 0,29 4,92 0,23 0,032 0,66 0,025 0,001 0,28
Bevont elektróda 23,5 7,4 0,4 0,6 0,16 0,03 0,9    
Porbeles huzal 24,0 9,0 0,2 0,8 0,14 0,03 0,7    

2. táblázat – A kísérleteimben használt LDX2101 acél tényleges, illetve a hozzá kifejlesztett 
hegesztőanyagok katalógusból származó kémiai összetétele 

A sovány duplex acélok hegesztőanyagainak kiválasztásával kapcsolatos általá-
nos elvek a következők szerint összegezhetők: 

– Azok a típusok, amelyeknek nincs illeszkedő hegesztőanyaga, általában jól he-
geszthetők a „2209” és a „2307” hegesztőanyagokkal. 

– Ha az alapanyag Mo-t nem tartalmaz, megfelelő választás a 2307-es hegesztő-
anyag; ha Mo-t is tartalmaz, úgy a 2209-es hegesztőanyag a helyes választás. 

– Az LDX 2404 alapanyaghoz 2209-es hegesztőanyag szükséges. 
A védőgázba adagolt nitrogénnek a hatását elemeztem az LDX02101 acél TIG- 

és ATIG-hegesztésénél. Az alapanyag izotermikus öregedését és a hegesztett köté-
sek varratfémének mikroszerkezeti jellegzetességeit termoelektromos mérésekkel 
vizsgáltam. Az eredményeket a 9. ábra [T5] és a 10. ábra [T7] szemlélteti. 
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a)   b) 

 c) 

 d) 

9. ábra – A varratfém koronaoldala (a) és a képelemzővel elkülönített fázisok (b); 
a ferrit és az ausztenit relatív mennyisége LDX 2101 acél hegesztett kötésének varratfémében 

a védőgáz nitrogéntartalma függvényében. c) ATIG-, d) TIG-hegesztés [T5] 

5. tézis; forráspublikáció: T5, T8 
TIG- és ATIG-hegesztéssel készült varratokban az ausztenit részarányát már 2% 

N2 is jelentősen növeli. Ha a N2-tartalom 5%-ra nő, annak nincs érdemi hatása. 10% 
N2 a TIG-hegesztésnél ~15%-kal, az ATIG-hegesztésnél 20–25%-kal is képes növelni 
az ausztenittartalmat. ATIG-hegesztéssel az ausztenittartalom akár 50% fölé is emel-
hető, amihez 10% nitrogén biztonságosan elegendő; az ATIG-hegesztés eme na-
gyobb ausztenittermelő képességét a fordított Marangoni-áramlás biztosítja. 
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 a) 

b)   c) 

10. ábra – a) A termoelektromos erő változása az öregítési idő függvényében különböző  
hőmérsékleteken öregített LDX 2101 sovány duplex acélra vonatkozóan.   

b-c) Kiválások a 600°C-on 2500 h ideig öregített mintában [T7] 

A termoelektromos erő – amely a rézhez viszonyított relatív Seebeck-együttható, 
a 10.a ábrán jelölése: TEP – nagyságát az interstíciósan oldott szén és nitrogén 
mennyisége rendkívül erősen befolyásolja. Az oldott szén és nitrogén kiválási folya-
mata a domináns TEP-növelő szerkezetváltozási folyamat a 400°C-os öregítés során, 
amelyek a Cr-dúsulásként jelentkező α’-fázis (másként 475°C-os elridegedés [19, 20]) 
kiválásának kísérőfolyamatai; jelen esetben a Cr2N kiválása a meghatározó kísérőfo-
lyamat. A nagyobb hőmérsékleten tapasztalt TEP-csökkenés azzal magyarázható, 
hogy domináns folyamatként a szubsztitúciós ötvözőként oldott króm kiválási folyama-
ta, a szigma-fázis képződése, váltja fel az intersztíciósok kiválását. A TEP-re gyakorolt 
hatása e fázisátalakulásnak ellentétes a karbid- és nitridkiválással, és bár a króm ha-
tása a TEP-re jóval gyengébb, mint az oldott interstíciósoké [21] a szigma-fázis meny-
nyisége oly nagy, hogy a TEP értékének jelentős csökkenését okozza. 

6. tézis; forráspublikáció: T7 
Az LDX2101 acél izotermikus öregedési folyamataiban a termoelektromos erő–

öregítési idő görbék gradiensének előjelváltása jelzi az egyidejűleg zajló fázisátalaku-
lások között a domináns átalakulási folyamat jellegének a megváltozását. 



 Dobránszky János: 

 16. oldal 

Az általam vezetett PhD-kutatás keretei között elsőként foglalkoztam a sovány 
duplex acélok vegyes kötéseinek hegeszthetősége vonatkozásában a TIG- és az 
ATIG-hegesztés gyökhézag és a hegesztőanyag-választás ausztenittartalomra gyako-
rolt hatásával. E technológiai tényezőknek az összefüggései az ipari gyakorlat szem-
pontjából is közvetlenül kézzelfogható jelentőséggel bírnak. Az eredményeket a 
11. ábra reprezentálja [T6].    

 
11. ábra – LDX 2101 sovány duplex acél és 1.4301 ausztenites acél közötti  

vegyes kötéseken mért varratfém-ferrittartalmak a hegesztőanyag,  
a gyökhézag és az aktiválópor alkalmazása függvényében [T6] 

7. tézis; forráspublikáció: T6 
A gyökhézaggal illesztett és hideghuzal-adagolással hegesztett duplex acél és 

ausztenites acél közötti vegyes kötésekre is hatékonyan érvényesül az ATIG-
hegesztés beolvadási mélységet növelő és az ausztenittartalmat növelő hatása. A hé-
zag nélkül illesztett, 3,0 mm vastag lemezekre az aktiválóporos ATIG-hegesztés az a 
nélküli TIG-hegesztéshez képest ~ 40%-kal kisebb fajlagos hőbevitel esetén is bizto-
sítja a gyökoldali teljes átolvadást. 
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3.7. Duplex acélok lézersugaras hegesztése 
Hegesztett kötések, köztük lézersugaras hegesztéssel készített varratok örege-

dési jellemzőit a termoelektromos erő (TEP) mérésével elemeztem [T4]. 2205 típusú, 
3 mm vastag lemezeket hegesztettem ATIG-hegesztéssel; szilícium-dioxid volt az 
aktiválópor. Tiszta argon és 95% Ar + 5% N2 gázkeverék szolgált védő- és gyökoldali 
védőgázként. A varratfémből 100 × 2 × 3 mm méretű próbatesteket munkáltam ki a 
termoelektromos erő mérése céljára. Hasonló célra tompakötéseket készítettem lé-
zersugaras hegesztéssel 2509-es típusú szuperduplex acél lemezeken, amelyekből 
0,5 × 2 mm keresztmetszetű próbatestek készültek. A TRUMPF PowerWeld lézerbe-
rendezésen a technológiai tényezők a következők voltak: 0,7 mm-es foltátmérő, 3,8 
ms-os impulzus-időtartam, 11 Hz-es frekvencia, 1,4 J-os impulzusenergia és 2,4 kW 
átlagteljesítmény. A hegesztett anyagok kémiai összetételét a 3. táblázat mutatja [T4]. 
A 12. ábrán látható a kísérleti anyagok eredeti állapotának mikroszerkezeti képe és a 
hegesztési varratok keresztmetszetének makroszerkezeti képe. 

 C Si Mn P S Cr Ni Mo Nb Cu Co N 

2205 DSS 0,017 0,40 1,40 0,019 0,001 22,41 5,33 3,19 0,003 0,11 0,08 0,181

2509 SDSS 0,002 0,44 0,37 0,018 0,001 25,24 9,93 3,99 – 0,03 – 0,27

3. táblázat – A kísérleteimben használt 2205-ös és 2509-es acél kémiai összetétele (tömeg%) 

a)   b) 

c)  d) 

12. ábra – 2205-ös duplex acél (a) és 2509-es szuperduplex acél (b) eredeti állapotának 
mikroszerkezeti képe. A 2205-ös acél ATIG-varratának (c) és a 2509-es acél lézerhegesztett 

varratának keresztmetszeti képe [T4] 
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A hegesztett kötéseket és az eredeti alapanyagokat izotermikus öregítéssel ke-
zeltem 400°C-on, és különböző időtartamok után mértem a termoelektromos erőt, az-
az a relatív Seebeck-együtthatót. A 13. ábrán a varratok mikroszerkezeti képei, a 
14. ábrán pedig a termoelektromos erő változásának diagramjai láthatók.  

A duplex acélokban 300–500°C között, a karbid, az α'-fázis képződése is előfor-
dulhat. A vizsgálatok arra mutattak rá, hogy az α’-fázis érzékenyen kimutatható a TEP 
mérésével, amely lehetővé teszi a fázisátalakulás inkubációs idejének meghatározá-
sát. A TEP-változásnak az idő szerinti derivált görbéjén az első minimum jelzi az 
α’-fázis kiválásának kezdetét, a rákövetkező maximum pedig a végét. Az alapanyag-
okra és a 2205-ös acél ATIG-varratára az inkubációs idő alapanyagra és lényegében 
azonos – 400°C-on 22–24 perc –, a lézerhegesztett varratban azonban sokkal koráb-
ban – 12 perc után – megkezdődik, aminek az az oka, hogy a gyors lehűlés miatt alig 
képződött a varratban delta-ferrit. 

 a) 

 b) 

13. ábra – A 2205-ös duplex acél ATIG-varratának (a) és 
a 2509-es szuperduplex acél lézerhegesztett varratának (b) szövetszerkezeti képe [T4] 
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14. ábra – A 2205-ös duplex acél ATIG-varratának (a) és 
a 2509-es szuperduplex acél lézerhegesztett varratának (b)  

TEP-változási diagramjai a 400°C-on végzett öregítés idejének függvényében; 
 a betétdiagramokon a TEP-görbék deriváltjai láthatók [T4] 

8. tézis; forráspublikáció: T4 
A 2509-es szuperduplex acél lézersugaras hegesztéssel készített, csaknem tel-

jesen tisztán ferrites szerkezetű varrataiban az α’-fázis kiválásának inkubációs ideje 
jelentősen lerövidül a ferrites-ausztenites alapanyagéhoz képest. 

 
A 3.5. szakasz eddigi részében bemutatott kutatáshoz hasonlóan, ugyancsak 

vegyes kötések viselkedését tanulmányoztam volfrámelektródás ívhegesztéssel és lé-
zersugaras hegesztéssel készített varratok összehasonlításával, de ezúttal a vegyes 
kötések szereplői egyaránt duplex acélok voltak. Az egyik oldalon a 2205-ös duplex 
acél vezérminőség, a másik oldalon az LDX 2101-es sovány duplex acél. Mindkét he-
gesztési eljárásban történt hozaganyag-adagolás pálca, illetve por formájában. 
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A duplex acélok hegesztett kötéseiben a hegesztés során bevitt hő és a nagy 
hűlési sebesség hatására a ferrit és az ausztenit fázis aránya jelentősen eltérhet az 
alapanyag egyensúlyi fázisarányától. Az eltérő fázisarány miatt a hegesztett kötések 
korrózióval szembeni ellenállása és mechanikai tulajdonságai elmaradnak az alap-
anyag jellemzőitől, ezért kívánatos a megfelelő fázisarány kialakítása a hegesztett kö-
tésekben. A szóban forgó kutatásban LDX2101 és a 2205 típusú duplex acélok lézer-
sugaras hegesztését, illetve volfrámelektródás, semleges védőgázos ívhegesztését 
végeztük el. A varratok metallográfiai vizsgálatával rámutattunk a ferrittartalom műsze-
res meghatározásának problémáira. Az eredmények alapján következtetéseket von-
tunk le az ausztenit mennyiségét leginkább befolyásoló hegesztéstechnológiai ténye-
zőkre vonatkozóan; a 15. ábra mutatja a hegesztett kötések keresztmetszeti képét 

A lézersugaras és a volfrámelektródás hegesztéssel készült tompakötések szö-
vetszerkezetének metallográfiai és képelemzőszoftveres vizsgálatával, valamint 
ferritszkópos méréssel meghatároztuk a varratok ferrittartalmát. Az eredmények azt 
mutatják, hogy a lézersugaras hegesztési varratok ferrittartalma nemcsak a hőhatás-
övezetben, hanem a varratfémben is nagyobb, mint a TIG-hegesztési varratok ferrit-
tartalma. A hozaganyag – hegesztőpálca a TIG-hegesztésnél, illetve hegesztőpor a 
lézersugaras hegesztésnél – és a védőgázhoz adott nitrogén, azonban növeli az 
ausztenit mennyiségét a varratfémben. A TIG-hegesztési varratok ferrit-ausztenit ará-
nya közel esik az alapanyag fázisarányához.  

 a) 

 b) 

15. ábra – A tompakötések keresztmetszeti képe;  
a) lézersugaras hegesztéssel készített varrat 

b) volfrámelektródás, semleges védőgázos ívhegesztéssel készített varrat [T9] 
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15. ábra – A varratfém ferrittartalma a védőgáz nitrogéntartalmának függvényében  

a lézersugaras hegesztéssel készített varratok esetén [T9] 

Az ASTM G-48 szabvány szerinti lyukkorróziós teszt eredménye alapján a 2205-
ös acél hőhatásövezete és a varratfém nem, illetve csak kis mértékben korrodálódott. 
A lézerhegesztett varratok esetében a sovány duplex acél felől az összeolvadási határ 
erősen érzékennyé vált a lyukkorrózióra mind a koronaoldalon, mind pedig a gyökol-
dalon (16. ábra); ennek az a magyarázata, hogy a hőhatásövezet a leginkább itt ferri-
tesedett el és a ferrit itt durvult el a legnagyobb mértékben. 

   
a)     b) 

16. ábra – Lézersugaras hegesztéssel készített varrat részlete a korróziós vizsgálat után; 
a) koronaoldal, b) gyökoldal [T9] 

9. tézis; forráspublikáció: T9 
A lézersugaras hegesztéssel hegesztett duplex acél (2205) és sovány duplex 

acél (LDX 2101) vegyes kötésekben a sovány duplex acél oldali összeolvadási határ a 
lyukkorrózióra legérzékenyebb zóna.  
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4. Az összefoglalóban fejezetenként megfogalmazott tézisek felsorolása 

1. tézis; forráspublikációk: T1 és T2  
A króm-nitrid kiválások jellemzően a ferrit bomlásával létrejött szekunder 

ausztenitben, az ausztenit–szigma-fázishatár mentén keletkeznek, és jelentős mérté-
kű vanadiumdúsulást mutatnak. 

2. tézis; forráspublikáció: T2 
Az ausztenitben nagyon rosszul oldódó és a gamma–delta-fázishatáron dúsuló 

foszfor elősegíti a szigma-fázis magképződését. 
3. tézis; forráspublikáció: T2 
Termoelektromoserő-mérésekkel igazoltam, hogy a delta-ferrit izotermikus bom-

lása rövidebb inkubációs idővel indul meg a hidegen hengerelt anyagban, mint a lágyí-
tott anyagban, és a ferritbomlás sebessége jelentősen nagyobb. 

4. tézis; forráspublikáció: T3 
2205-ös duplex acél ATIG-hegesztésnél a védőgáz nitrogénje lényegesen eré-

lyesebben hat a szövetszerkezetre, mint a hagyományos TIG-hegesztés, ugyanis az 
ATIG-varratokban a ferrittartalom akár 15%-kal kisebb, és jóval 50% alá csökkenthető. 

5. tézis; forráspublikáció: T5, T8 
TIG- és ATIG-hegesztéssel készült varratokban az ausztenit részarányát már 2% 

N2 is jelentősen növeli. Ha a N2-tartalom 5%-ra nő, annak nincs érdemi hatása. 10% 
N2 a TIG-hegesztésnél ~15%-kal, az ATIG-hegesztésnél 20–25%-kal is képes növelni 
az ausztenittartalmat. ATIG-hegesztéssel az ausztenittartalom akár 50% fölé is emel-
hető, amihez 10% nitrogén biztonságosan elegendő; az ATIG-hegesztés eme na-
gyobb ausztenittermelő képességét a fordított Marangoni-áramlás biztosítja. 

6. tézis; forráspublikáció: T7 
Az LDX2101 acél izotermikus öregedési folyamataiban a termoelektromos erő–

öregítési idő görbék gradiensének előjelváltása jelzi az egyidejűleg zajló fázisátalaku-
lások között a domináns átalakulási folyamat jellegének a megváltozását. 

7. tézis; forráspublikáció: T6 
A gyökhézaggal illesztett és hideghuzal-adagolással hegesztett duplex acél és 

ausztenites acél közötti vegyes kötésekre is hatékonyan érvényesül az ATIG-
hegesztés beolvadási mélységet növelő és az ausztenittartalmat növelő hatása. A hé-
zag nélkül illesztett, 3,0 mm vastag lemezekre az aktiválóporos ATIG-hegesztés az a 
nélküli TIG-hegesztéshez képest ~ 40%-kal kisebb fajlagos hőbevitel esetén is bizto-
sítja a gyökoldali teljes átolvadást. 

8. tézis; forráspublikáció: T4 
A 2509-es szuperduplex acél lézersugaras hegesztéssel készített, csaknem tel-

jesen tisztán ferrites szerkezetű varrataiban az α’-fázis kiválásának inkubációs ideje 
jelentősen lerövidül a ferrites-ausztenites alapanyagéhoz képest. 

9. tézis; forráspublikáció: T9 
A lézersugaras hegesztéssel hegesztett duplex acél (2205) és sovány duplex 

acél (LDX 2101) vegyes kötésekben a sovány duplex acél oldali összeolvadási határ a 
lyukkorrózióra legérzékenyebb zóna.  
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